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Включете се!
Национална кампания „Общество на всички възрасти” за
Международния ден на възрастните хора - 1 октомври 2016
За девета поредна година ви каним да се включите в кампанията „Общество на
всички възрасти”, за да покажем заедно признанието и благодарността си към
поколението хора, допринесли много за обществото ни - нашите родители, баби и
дядовци, учители, съседи, колеги. Хората, които са се грижили за нас, от които
сме се учили, които ни помагат и подкрепят.
Насърчаваме ви да организирате своя инициатива за Деня на възрастните хора, в
зависимост от идеите, възможностите на вашата организация и хората с и за които работите. Целта е да
изразим внимание, да покажем благодарността си с думи, песни и усмивки, да чуем какво те имат да ни
разкажат. Най-щедрият жест е споделеното време!
Ако в планираните дейности предвиждате участие на деца и младежи под 18г., запознайте се с политиката за
закрила на детето на Фондация Лале при организирането и изпълнението на дейностите в рамките на
настоящата кампания.
Очакваме да ни изпратите попълнена кратка информационна форма за инициативата, която ще организирате
за деня на info@tulipfoundation.net до 28 септември 2016.
Очакваме също да ни изпратите няколко снимки от вашата инициатива до 2 октомври 2016, за да можем да
споделим информация за кампанията с много други хора и организации.

Номинирайте доброволческите инициативи на 2016!
Фондация Лале и Фондация „Национален алианс за работа с
доброволци” (НАРД) обявяват традиционния конкурс за най-интересни и
ефективни доброволчески инициативи в България през настоящата
година. Както винаги, поканени са да се включат всички организации и
групи, които през настоящата 2016 година са реализирали
доброволческа инициатива, без значение на място и време на
реализация, цел и начин на организация, източници на финансиране,
брой и възраст на доброволците. Всяка добра инициатива заслужава
признание!
Критерии за оценка
Представените инициативи ще бъдат оценени по резултати, значение за хората в общността; брой и
характеристиките на участниците; значение за развитието на организацията и доброволците; финансова
ефективност.
Награди
Най-добрите инициативи ще бъдат отличени с почетна грамота и материална награда - инвестиция в
развитието на доброволците и организацията.
Включете се!
Инициативи могат да бъдат номинирани от организации и отделни лица. Очакваме да изпратите Формуляр за
представяне на office@navabg.com до 31 октомври 2016. Пълният списък на номинираните инициативи ще бъде
представен в средата на ноември на интернет страниците на Фондация НАРД и Фондация Лале. Наградите ще
бъдат обявени на тържествена публична церемония в началото на декември 2016 година.

Вярата в семейството променя живота на хората
С 200 лева можеш да помогнеш на едно семейство с трудности временно, но не можеш да промениш за дълго
живота на хората в него.
С 200 лева, инвестирани в организирането на фамилна конференция за същото семейство, можеш да помогнеш
на членовете му сами да направят план и подобрят живота на децата си и своя живот за години напред.
Нашата „Вяра в семейството“ беше споделена от колеги от граждански организации в различни общини в
страната. Те бяха обучени и подготвени да прилагат метода Фамилни групови конференции в работата си.
Всички те приеха „Принципи и практически насоки за фамилни групови конференции“ и подписаха
споразумение с Фондация Лале за сътрудничество в прилагането на стандартите на метода.
Подкрепете ни сега!
Ние ще удвоим набраните средства и партньорите ни в страната ще помогнат на десетки семейства да
направят свой план и сами да поемат отговорност за своя живот и живота на децата си!
През следващите месеци те ще организират фамилни конференции за семейства, с които работим и които са
насочени към нас от ОДЗ, училища, лични лекари и др. Това е модел на подкрепа, при който семействата
решават и поемат отговорността за себе си. Той се основава на Конвенцията на ООН за правата на детето,
Конвенцията за правата на човека и Конвенцията за правата на хората с увреждания.
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